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ZUSTERS VAN LIEFDEVOOR DE 
VERZORGING. HOE DE HEILIGE REGEL 
VAN DE CONGREGATIE VAN ZUSTERS VAN 
LIEFDE MOEDER VAN BARMHARTIGHEID 
UIT TILBURG EEN STEMPEL DRUKTE OP 
DE ZORGPRAKTIJK IN DRIE ROOMS-
KATHOLIEKE GESTICHTEN 

CATHARINA Th. BAKKER* 

Het is 19 december 1839. Het is nog donker als in de vroege morgen vanuit Delft een diligence 

vertrekt met de bestemming Amsterdam. In de koets zitten vier zusters en een dienstbode. De 

zusters zijn gekleed in een zware, zwarte habijt met een zwart-witte sluier; ze zijn lid van de 

Congregatie van Zusters van Liefde Moeder van Barmhartigheid, kortweg de Zusters van Liefde, uit 

Tilburg. De vrouwen zijn op weg naar een tehuis aan de Fluwelen Burgwal, waar zij de verzorging op 

zich zullen nemen van enkele katholieke hulpbehoevende oude vrouwen. 

In Hillegom houdt de koets stil bij het logement 'De Geleerde Man'. Hier voegt pater Hafken-

scheid, secretaris van het bestuur van het nieuwe tehuis, zich bij hen; hij vergezelt de dames naar de 

hoofdstad. Om half zeven 's avonds ratelt de koets de Burgwal op. In het tehuis, dat enkele dagen 

eerder al in gereedheid is gebracht, wachten de rector, de andere regenten en hun echtgenotes de 

reizigers op bij een feesttafel. Er wordt gegeten, gedronken en plechtig gesproken. Dan kunnen de 

zusters en de dienstbode aan het werk. Het Gesticht van Liefde St. Bernardus is een feit. Een paar 

weken later worden de eerste bewoonsters in huis genomen: Geertrui Vosmeer en Maria lohanna 

Deppe, twee oude, hulpbehoevende arme vrouwen van rooms-katholieken huize.' 

De zorg voor Geertrui Vosmeer en Maria Johanna Deppe, op deze plaats geïntroduceerd 

met een van historicus Gerard Pley geleende beschrijving, vormt het begin van een 

langdurige bemoeienis van de Zusters van Liefde met de ouderenzorg. De congregatie 

werd in 1832 in het leven geroepen door pastoor J. Zwijssen (de latere aartsbisschop van 

het bisdom Utrecht) en enkele Belgische begijnen, en groeide uit tot de grootste van 

Nederland, met vertakkingen over de hele wereld. De zusters verrichtten hun liefdadige 

werk op het terrein van onderwijs, jeugdzorg, ziekenverpleging en dus ook de ouderen

zorg. Dit laatste werkgebied heeft de congregatie in Nederland het langst vastgehouden. 

En ze heeft er een stempel op gedrukt. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw hebben de 

Zusters van Liefde een essentiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de opleiding 

tot bejaardenverzorgster. 

In dit artikel wordt aan de hand van het voorbeeld van de Zusters van Liefde getoond 

hoe de religieuze opvattingen doorleefden in de zorgpraktijk. Aan het leven en werk 

* Universiteit van Amsterdam, afdeling nieuwste geschiedenis. Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, e-mail: 
c.t.bakker@uva.nl. 

1 Deze beschrijving is vrij ontleend aan G. Pley, Liefiiewerk en bejaiinlenzorg. Verkenningen in tie historie 
van de R.K. Stichting Verzorgings- en Verpleegtehuis Bernariliis te Amsterdam, 1839-1989 (Amsterdam 1989) 
36-38. 
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van religieuzen werd vroeger in historische kringen nauwelijks belang gehecht. Pas in 
de jaren zestig werd er voor het eerst wetenschappelijk onderzoek verricht op dit ter
rein. Dat gebeurde vanuit het oogpunt van vrouwenemancipatie. Het kloosterleven 
gold in deze visie als een aantrekkelijk alternatief voor het vrouwenbestaan als moeder 
en echtgenote: een congregatie bood de mogelijkheid om een opleiding te volgen en 
een zuster kon verantwoordelijke functies bekleden, die elders in de samenleving niet 
voor vrouwen waren weggelegd. 

Emancipatoire studies naar het kloosterleven, zoals het proefschrift van A.J.M. 
Alkemade uit 1966, legden de nadruk op de actieve kanten van het kloosterleven: de 
inzet voor het liefdewerk, het oprichten van scholen, gestichten en ziekenhuizen.- Deze 
actieve optiek, waarbij aspecten van zelfontplooiing en autonomie worden bestudeerd, 
is nog altijd overheersend in het historisch onderzoek naar het leven en werk van 
rooms-katholieke vrouwencongregaties.^ 

Aan het kloosterleven zit echter een andere kant, die volgens theologe Annelies van 
Heijst door hedendaagse historici en theologen niet meer wordt begrepen, omdat de 
achterliggende opvattingen heel ver van ons afstaan.'t Het is juist die kant die volgens 
haar een beslissende rol speelt om te begrijpen waarom vrouwen voor het kloosterleven 
konden kiezen. Dan heeft men het over: gehoorzamen, aanvaarden, in stilte lijden, gedul
dig verdragen, afwachten. In één woord: passiviteit. Passiviteit heeft volgens Van Heijst 
vandaag de dag een negatieve lading. Eind negentiende, begin twintigste eeuw was dat 
anders: passiviteit gold als een krachtige oefening in geduld, lijden als een heldhaftig 
streven. Daarnaast had het begrip passiviteit nog drie andere, hiermee samenhangende 
connotaties. Passiviteit verwees naar het lijden van Christus, de passie; religieuzen 
namen deel aan het lijden van Christus om de ziel van de medemens te redden. Passivi
teit verwees ook naar de gepassioneerde liefde van de religieuzen voor hun Bruidegom 
Jezus Christus. En passiviteit verwees naar het religieuze ideaal van de transformatie: te 
sterven voor de wereld om eeuwig te leven, oftewel: versterven uit zelfheiliging. Deze 
gedachtegang speelde op de achtergrond mee bij het bestuderen van de Heilige Regel 
van de Zusters van Liefde. 

De oprichting van de congregatie 
De oprichting van de congregatie Zusters van Liefde is te verklaren vanuit een heropleving 
van gelovigheid aan het einde van de Franse Revolutie. Toen de rook van die revolutie 
was opgetrokken, zagen de mensen hoezeer de maatschappij in verval was geraakt, In 
burgerlijke kringen werd een 'moreel offensief' ontketend tegen de sociale desintegratie. 
Burgerlijke fatsoensnormen en herstel van christelijke waarden dienden hierbij als 
wapen in de strijd. Het gezinsleven, huiselijkheid en fatsoen, werden als norm in brede 
lagen van de bevolking overgenomen. Godsdienstigheid speelde in deze 'beweging' een 
belangrijke rol.' Eén van de verschijningsvormen van die beweging - die overigens niet 

2 A.J.M. Alkemade, Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850 (Den Bosch 
1966). 

3 In de inleiding van haar proefschrift geeft losé Eiit hierover een overtuigende uiteenzetting: ). Eijt, 
Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster. Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1S20-1940 
(Hilversum 1995) 15-39. 

4 A. van Heijst, 'Het passie-paradigma: zorg om eeuwig te leven' in: M. Derks, I. Eijt en M. Monteiro ed., 
Sterven voor de wereld. Een religieus ideaal in metTvo(/(f (Hilversum 1997) 17-33. 

5 De beweging wordt in protestantse kringen vaak met 'reveil' aangeduid en in katholieke kringen ook wel 
'herleving' genoemd. Volgens Laurct had de beweging onmiskenbaar romantische trekken en werd zij 
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St. Bernardus, 'De bejaarden gaan een dagje uit met de zusters' (1934) Foto: archief van de Zusters van 
Liefde, Tilburg. 

alleen in Nederland bestond - was de opkomst van vele religieuze congregaties tegen de 
verdrukking in. 

De congregatie van Zusters van Liefde werd - zoals gezegd - in 1832 gesticht. Het ver
haal gaat dat drie Belgische vrouwen in het Brabantse plaatsje Engelen waren gevraagd 
om les te geven, maar toen ze aankwamen was al in de vacature voorzien. De pastoor 
nam ze evengoed op in zijn parochie en als doekje voor het bloeden schonk hij ze het 
predikaat 'liefdezuster'. Pastoor Zwijsen uit Tilburg had intussen het plan opgevat om 
ook in zijn straatarme parochie een schooltje op te richten en hij had van de liefde
zusters gehoord. Hij haalde ze naar Tilburg toe en ze konden meteen aan het werk. 

Hiermee was de Tilburgse congregatie een feit. Aanvankelijk opereerden de zusters 
langs de grenzen van de Nederlandse wet, want formeel mochten er in die tijd geen 
kloosters worden gesticht. Pas in 1848 werd de congregatie koninklijk goedgekeurd, als 
bevestiging van de goede banden tussen Zwijsen en koning Willem II, wiens rooms-

gekarakteriseerd door godsvrucht, dadendrang, zielsijver, geloof in wonderen, lijdensniysliek, devotie, 

vertrouwen in de Voorzienigheid en een verlangen naar rust, veiligheid en geborgenheid. A.M. Laurct, 

Per imperatief mandaat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door Katholieken in 

Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde (Tilburg 1967) (Bijdragen tot de geschie

denis van het zuiden van Nederland, ro) 5-6. 
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katholieke sympathieën publiek geheim waren. De congregatie groeide snel, vooral na 
1853, toen de Bisschoppelijke Hiërarchie werd hersteld. 

Oud en arm in Amsterdam 
In 1839 kwamen de zusters dus voor het eerst in Amsterdam. Wat troffen zij daar aan? 
Vooral veel armoede. De stad was in die tijd net bezig op te krabbelen uit een diep dal. De 
Franse overheersing had ook hier zijn sporen achtergelaten. Met als triest dieptepunt de 
verloedering van de armste wijken in de stad: de Jodenbuurt, én de Jordaan, waar veel 
arme katholieken woonden. Ongeveer eenderde deel van de bevolking leefde in die tijd 
onder erbarmelijke omstandigheden onder de armoedegrens. Dit betekende dat men 
niet in de elementaire levensbehoeften kon voorzien. Onder hen waren veel ouderen. 

Ouderdom op zich was geen reden om op één of andere manier verzorgd te worden.*' 
Net als nu bleven in de negentiende eeuw de meeste mensen gewoon zelfstandig 
wonen, ook als de ouderdom hun beperkingen had opgelegd. De combinatie van 
ouderdom, armoede en hulpbehoevendheid betekende echter meestal opname in een 
oudeliedengesticht of een armenhuis. In Amsterdam was dit in de eerste helft van de 
negentiende eeuw 20% van het aantal mensen van boven de 70 jaar. Het aantal opgeno
men ouderen zou in de tweede helft van de negentiende eeuw nog iets stijgen.^ Het 
grootste deel van deze zorgverlening aan ouderen rustte op de schouders van lokale 
kerkelijke armbesturen en andere particuliere instanties. De landelijke overheid hield 
zich afzijdig en de gemeente speelde slechts een bescheiden rol. 

Amsterdam kende begin negentiende eeuw verschillende rooms-katholieke liefdadige 
instellingen: het Oude-Armenkantoor, dat de bedeling aan rooms-katholieke inwoners 
regelde, verschillende hofjes, het Maagdenhuis en het Jongensweeshuis, waar ook enkele 
ouderen werden verpleegd (zie hieronder). En in 1821 en 1829 werden twee gestichten 
geopend, één voor mannen en één voor vrouwen.* 

Drie succursaalhuizen 
Al deze voorzieningen waren echter onvoldoende om de nood onder de katholieke 
bevolking in de stad te lenigen. Toen St. Bernardus zijn deuren openstelde, werd de 
instelling dan ook meteen platgelopen met aanvragen voor opname. 

'Het huis was een eiland in een zee van ellende', aldus Gerard Pley in zijn gedenkboek 
over St. Bernardus. 'Velen die aanklopten moesten worden teleurgesteld.' In de kroniek 
van de zusters werden de smeekbeden opgetekend waarmee de arme vrouwen de zusters 

6 Tenzij anders aangegeven, zijn de feitelijke gegevens in het onderstaande gebaseerd op Catharina Th. 
Bakker, 'Zorg voor ouderen. Een historisch perspectief' in: C.H. van der Kooij en P.M.F, van Mechelen, 
jaarboek verpleegkunde '96. Thema ouderenzorg (Dwingcloo 1995) 15-32 en idem, Kapsalon, kofïie en kri
tiek. Amsterdamse verzorgingshuizen en het gemeentelijk ouderenbeleid 1947-1997 (Utrecht 1997). 

7 Dit aantal is gebaseerd op een redelijk gefundeerde schatting. Vergeleken met andere plaatsen in pre-
industrieel Europa was dit vermoedelijk een hoog percentage, maar wegens gebrek aan cijfers is dit niet 
met zekerheid vast te stellen. Het aantal 70-plussers dat van de bedeling gebruik maakte, was twee keer zo 
hoog. Zie M. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam ca. i8oo-i8';o. .Armenzorg als beheersings- en overle
vingsstrategie (Zwolle 1992) 174-175. Stavenuiter noemt voor het begin van de tweede helft van de negen
tiende eeuw een lager percentage, maar zij betrekt ook de groep 60- tot 70-iarigcn erbij. Bovendien is 
haar steekproef heel globaal. Belangrijk is dat zij constateert dat er in de tweede helft van de negentiende 
eeuw een toename heeft plaatsgevonden, die mogelijk het gevolg is geweest van de uitbreiding van het 
aantal plaatsen. M. .Stavenuiter, Verzorgd of zelfstandig. Ouderen en de levensloop in Amsterdam in de twee
de helft van de negentiende ecmv (Zwolle 1993) 200. 

8 Brcntano's Steun des Ouderdoms (1821) en het roomsch-calholyk burger oudevrouwenhuis Vredenburgh 
(1829). 
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probeerden te vermurwen hen op te nemen. 'Eén vrouw liet het niet bij woorden alleen', 
noteert Pley. 'Zij posteerde zich op de stoep en verklaarde daar tot haar dood te zullen 
blijven zitten, tenzij ze haar laatste dagen in het gesticht zou mogen blijven.' Toen de 
negentig jaar oude vrouw 's avonds nog op de stoep zat, werd er een bed voor haar 
opgemaakt.'^ 

St. Bernardus werd al snel te klein en in 1843 werd een nieuw gesticht betrokken, op 
de Oude Turfmarkt. In datzelfde jaar werd een begin gemaakt met de verzorging van de 
weesmeisjes in het Maagdenhuis aan het Spui. Met de veranderingen die zij daar door
voerden in de verzorging, met name op het gebied van zuinig beheer, bestendigden de 
Zusters hun goede naam in katholieke kringen. Toen rond i860 door het Oude-Armen
kantoor plannen werden gesmeed voor een nieuw oudeliedengesticht, viel al snel de 
naam van de Zusters van Liefde. Het gesticht St. Jacob werd in i866 geopend aan de 
Plantage Middenlaan. Hier kregen arme oude mannen en vrouwen onderdak, zonder 
eerst een inkoopsom te betalen.^" Het St. Bernardus-Gesticht kon zich nu meer gaan 
richten op verplegende taken." 

Het zuinige beleid van de zusters in het Maagdenhuis had nog een ander gevolg. Het 
weeshuis had in de loop der jaren zoveel geld kunnen sparen, dat er geld overbleef om 
een nieuw tehuis te stichten. In het weeshuis verbleven - zoals eerder gezegd - ook 
enkele vrouwen, volwassen geworden wezen die omdat zij ziek of gehandicapt waren, 
niet bij het bereiken van hun 21-ste levensjaar in de maatschappij konden worden 
teruggestuurd. Ze bleven in het weeshuis wonen en werkten bijvoorbeeld als wasvrouw. 
Sommigen van hen waren al bejaard. Voor hen werd het St. Elisabeth-Gesticht gebouwd. 
Het gesticht, dat in 1890 werd geopend, nam ook 'ongeneeslyke zieken of zwakken van 
lichaam' van buiten het weeshuis op. Het was alleen voor vrouwen bedoeld. Men kan 
zeggen dat het St. Elisabeth-Gesticht een verpleeghuis-avant-la-lettre was. 
Met de komst van het St. Elisabeth-Gesticht hadden de zusters hun derde grote ouderen
zorginstelling in de hoofdstad onder hun beheer. Dat betekent dat rond 1890 in 
Amsterdam zo'n 110 Tilburgse Liefdezusters de zorg voor 550 arme, hulpbehoevende 
rooms-katholieke ouderen op zich hadden genomen. 

Sterven voor het leven 
Wie Zuster van Liefde wilde worden, moest beschikken over een deugdzaam karakter en 
een 'gegronde roeping', en een som gelds van 300 gulden." Eenmaal toegelaten werd een 
aspirant-zuster novice. Zij doorliep een leertraject van tenminste een jaar, het noviciaat. 
In dat jaar - later duurde deze periode overigens langer - werden de zusters-in-spé 
godsdienstig gevormd en leerden zij de regels van de congregatie uit het hoofd. 
Gedurende deze periode leefden de novicen in absolute afzondering. Zelfs hun familie 
mochten ze niet bezoeken. Ze moesten zich losmaken van de 'wereld', een proces dat 
met sterven werd vergeleken. De novicen stierven voor de wereld. Zelfs hun naam raakten 
ze kwijt, ze mochten alleen nog met hun kloosternaam worden aangesproken. 

Deze proeftijd werd afgesloten met een retraite en het afleggen van de eerste Tijdelijke 
Geloften. De Tijdelijke Geloften werden in de jaren daarop nog twee keer herhaald, en 

9 Pley (n.i) . Liefdewerk en bejaardenzorg, 47-48. 
10 H.C. de Wolf, Geschiedenis van het R.C. Oude-.Arntenkantoor te Amsterdam (Amsterdam 1966) 185-187. 
11 Pley (n.i) . Liefdewerk en bejaardenzorg, 107. 
12 Alkemade (n.2). Vrouwen XIX, 138-139. In de jaren 1847 tot 1850 was een kwart van de novices niet in staat 

geweest de dote van ƒ 300,- te voldoen. Voor hen werd een uitzondering gemaakt. 
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daarna volgden de Eeuwige Geloften. Met een gouden ring werd bezegeld dat de zuster 
vanaf nu de Bruid was van Christus. De zusters verbonden zich voor het leven aan 
regels van de Congregatie.'-' 

Volgens de Bijzondere Regelen was het hoofddoel van de congregatie 'hare Leden te 
heiligen door de betrachting der christelijke volmaaktheid, en den evenmensch nuttig 
te zijn door de oefening van verschillende liefdewerken'."' In dit dubbele doel waren 
volgens de Regelen de Maria- en de Martha-figuur uit Lucas 10: 38-42 verenigd, oftewel 
het bespiegelend en het werkend leven. Die combinatie kwam het meest overeen met het 
leven van Jezus Christus zelf: Hij zonderde zich immers ook van tijd tot tijd af om tot 
Zijn Hemelse Vader te bidden en Hij besteedde ook de rest van de tijd aan het zorgen 
voor het heil van de mensen. De Regelen waarschuwden er nadrukkelijk voor dat een 
zuster nooit helemaal aan haar roeping zou kunnen beantwoorden als zij 'alleen voor 
zich zelve, of alleen voor anderen zou werken. 

De vier geloften 
Het bespiegelend leven kwam tot uitdrukking in de drie kloostergeloften die de zusters 
aflegden. De drie kloostergeloften waren de gelofte van armoede, de gelofte van zuiverheid 
en de gelofte van gehoorzaamheid. Deze drie geloften golden in alle kloostergemeen
schappen. In actieve congregaties, zoals de congregatie van de Zusters van Liefde, 
kwam daar nog een vierde gelofte bij. In deze gelofte, de gelofte van barmhartigheid, 
werd het werkende leven weerspiegeld. 

De gelofte van armoede hield in dat religieuzen geen persoonlijke bezittingen moch
ten hebben en dat zij uniforme kleding droegen. Zuiverheid hield in dat religieuzen 
ongehuwd moesten blijven, dat ze geen onkuise handelingen mochten verrichten, de 
gedachte daaraan alleen al moesten ze verbannen. Gehoorzaamheid betekende dat 
religieuzen zich in principe altijd naar de hoger geplaatste moesten richten. Deze geloften 
waren zoals gezegd voor alle kloosterorden hetzelfde, maar de verschillende congregaties 
konden wel andere accenten leggen. Op deze plek worden enkele accenten uitgelicht die 
door de Zusters van Liefde belangrijk werden gevonden. 

Over de armoede gaat onder andere artikel 15 van de Bijzondere Regelen. De strekking 
van deze regel is dat de zusters geen geld of goederen mochten verspillen. Zuinigheid 
werd als een plicht gezien. Dat gold ook voor het omgaan met de gezondheid. Anders 
dan in sommige andere congregaties'' werd van de Zusters van Liefde verwacht dat zij 
niet alleen zuinig moesten omgaan met de gezondheid van de mensen die aan hun zorgen 
waren toevertrouwd, maar ook met hun eigen gezondheid. Daarom moest zij reinheid en 
zindelijkheid in acht nemen, een regel die bij hun werk in de verzorging overigens heel 
goed van pas kwam. 'Eene onzindelijke Zuster past niet onder de Zusters van Liefde.''^ 

13 Statuten of gedrag regelen voor de Zusters van Liefdadigheid (Tilburg 1839) art. 15. M. Brandsen-Diederen 
en B. Lardinois, In Gods naam veranderen. Ontwikkeling van tntiforniiteit naar pliuifonniteit bij de Zusters 
van Liefde van Tilburg, 1946-1964 (doctoraalscriptie geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam 1984) 33. 
Deze gang van zaken gold grosso modo ook in andere kloosters. 

14 Bijzondere regelen voor de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid der 
Congregatie gevestigd te Tilburg (Kerkelijk goedgekeurd) (z.pl. z.j). In de loop der jaren zijn er wel aanpas
singen geweest, maar deze waren niet ingrijpend van aard. 

15 Zie bijvoorbeeld Van Heijst (n.4), 'Het passie-paradigma', 31. Volgens Van Heijst betekende de versterving 
voor de Anne Zusters van het Goddelijke Kind 'inboeten aan hygiëne, voedsel, rust'. 

16 Bijzondere regelen (n.14), 20. t^at de zusters ook voor hun eigen gezondheid moesten waken, komt ook elders 
in de Bijzondere Regelen naar voren. Om al te zware inspanning te voorkomen als deze ten koste zou gaan 
van gezondheid van de zusters, mochten de zusters nooit twee nachten achter elkaar waken. ,\ls zo gewaakt 
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Het gebod van zuiverheid komt onder andere tot uiting in artikel 23 en 25. Zuiverheid 
betekende dat de wereld buiten moest blijven. Dat werkte twee kanten op: niemand 
anders dan de zusters zelf mocht in de zustervertrekken komen. En de zusters mochten 
op hun beurt niet nieuwsgierig zijn naar wat er in de wereld omging. Als ze over 
wereldse zaken hoorden praten, moesten ze proberen het gesprek een andere wending 
te geven. Nieuwtjes uit de mond van een leek mochten zij nooit aan hun medezusters 
en bij hoge uitzondering aan hun overste doorvertellen.'' 

In de gelofte van gehoorzaamheid kwam wat Van Heijst de passieve kant van het 
kloosterleven noemt, het zuiverst tot uitdrukkiirg. Gehoorzaamheid aan de overste was 
gehoorzaamheid aan Christus zelf. Oftewel: '...[Wjanneer de Zusters in hare Oversten, 
niet den mensch, maar Christus zelven beschouwen, die beveelt of gebiedt, zullen zij aan 
ieder bevel of verbod, hoe onverstandig, hoe strijdig het haar ook voorkome, volmaak-
telijk gehoorzamen.''*^ 

Barmhartigheid voor de Heer 
Eén van de punten van gehoorzaamheid betrof de uitzending naar één van de liefde
werken. Daarin moest zij zich geheel overgeven aan de wens van de overste, omdat die 
de wil van God vertolkte. Artikel 8 gaat daarover: 'Nimmer [...] zal eene Zuster naar 
eene bediening of betrekking verlangen, en nog veel minder haar verlangen daartoe te 
kennen geven; wee aan haar, die zich in eene bediening indringt, zonder daartoe van 
God geroepen te zijn, daar zij, in dit geval, daartoe geheel onwaardig zoude wezen en 
geen nut in dezelve zoude kunnen stichten!'"' 
Strikt genomen kon dit dus betekenen dat een Zuster van Liefde die in een gesticht 
werkte, niet gemotiveerd hoefde te zijn voor dat specifieke werk. Het is heel goed 
mogelijk dat zij zich ooit aangemeld had bij het klooster omdat ze graag les wilde 
geven, of in een ziekenhuis wilde gaan werken. En dan kan het zijn dat zij - geheel 
tegen haar verwachting in - bijvoorbeeld in St. Jacob werd geplaatst. Daar kon ze niets 
tegen doen. Als een zuster eenmaal een bediening of betrekking opgedragen had gekregen, 
moest zij die lijdzaam aanvaarden zoals Christus zijn lijden aanvaardde, en erop ver
trouwen dat God haar wel de nodige kracht zou schenken om het werk goed te doen en 
leuk te vinden.-" Ze hoefde echter niet bang te zijn dat ze geheel voor de leeuwen 
geworpen zou worden. In de wetenschap dat falende verzorgsters de naam van de con
gregatie zouden kunnen aantasten, werd in het reglement van de congregatie verplicht 
gesteld dat de zusters voorbereid werden op hun taak. Waar die voorbereiding uit 
bestond, werd in de reglementen niet verder toegelicht. Het is niet bekend of de zusters 
een specifieke opleiding voor hun verzorgende werk kregen.-' 

De zusters die een verzorgende taak opgedragen gekregen hadden, moesten hun 
barmhartigheid schenken aan iedereen die hun zorg nodig had. Zoals God dat deed, 
zonder onderscheid, zelfs aan andersdenkenden. 'Zij moeten zich diep inprenten, dat het 
kenmerk der Goddelijke liefde juist het meest gelegen is, in wel te doen aan diegenen, 

hadden, moesten ze na het ontbijt naar bed, tot 's middags. Alleen als er hoge nood was, mochten de zusters 
om de derde nacht waken. (Ibid., 54-55). 

17 Hi/W., 33-34. 
18 /()/(/., 6. 
19 Ibid., 10-11. 
20 Ibid., 10-11. 
21 Ibid., 104. 
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welke ons het minste gunstig, ons afkeerig of vijandig zijn: Doet wel aan hen, die u 
haten, zegt Christus (Matt. V.44.)'. En hun barmhartigheid moest niet voortkomen uit 
medelijden, of om er een goed gevoel of een leuke vriendschap aan over te houden, 
maar alleen maar vanwege de wil van God. Zo niet, dan was hun barmhartigheid een 
vorm van huichelarij.-' 

Alles wat een zuster deed moest uit naam van Jezus gebeuren. Een keukenzuster 
kookte bijvoorbeeld voor Christus, de portierster bewaakte het huis van de Heer. En de 
trappen van het huis werden door de zuster, belast met schoonmaakwerk, extra schoon 
geveegd omdat het voor God was. In de ogen van de zusters was de persoon die aan de 
zorgen van de zusters was toevertrouwd, Jezus zelf. De barmhartigheid van de zusters 
was barmhartigheid voor de Heer.-^ 

Dichter bij God 
Artikel 37 van de Bijzondere Regelen luidde: 'Bij de verpleging van noodlijdende men-
schen, als: zieken, ongeneesselijken [sic], zinneloozen, en oude inannen en vrouwen, 
moeten de Zusters in het oog houden, dat de verzorging van arme noodlijdenden 
bijzonder op haar rust; en dat het heil der zielen de hoofdzaak harer bediening is.'-'* 

Het doel van de verzorgende taak van de zusters was dus niet om te zorgen dat de aan 
hun toevertrouwde hulpbehoevende beter werd, of een goede verzorging kreeg. Dat 
aspect moesten ze weliswaar niet verloochenen, maar het was niet de 'hoofdzaak'. De 
Zusters van Liefde moesten zich vooral bekommeren om het zielenheil van de hulp
behoevende. Ze moesten de mens in zijn geestelijke nood ondersteunen en helpen hem 
dichter bij God te brengen.-' Dat kon met vriendelijkheid, opgeruimdheid, geduld en 
zachtmoedigheid.-'' En ook door het gebed. In de dagelijkse routine van de Zusters van 
Liefde speelde het gebed een belangrijke rol, zo blijkt onder andere uit de dagorde, 
opgetekend in de Bijzondere Regelen. De dagorde van de Zusters werd ongeveer twaalf 
keer onderbroken door gebeden en godsdienstoefeningen. Het onderhouden van deze 
dagelijkse routine was een belangrijk aspect van het kloosterbestaan. 

De geloften in de vorm van gestichtstreglementen-' 
Maar de meest indringende manier waarop de Zusters er toe konden bijdragen dat de 
aan hen toevertrouwde hulpbehoevenden dichter bij God kwamen, was door hun leven in 
te richten zoals zij hun eigen leven hadden ingericht. De drie gestichten: St. Bernardus, St. 
Jacob en het St. Elisabeth-Gesticht, werden dan ook bestierd alsof het kloosters waren; 
de geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid kunnen moeiteloos worden 
herkend in de regels die golden in de drie gestichten. 

De gelofte van armoede kwam onder andere tot uitdrukking in het dagelijkse menu 
in de gestichten. Het eten was sober, vaak stond er stamppot of pap op het menu. Toch 
was het geen armoedige kost als men het vergelijkt met het eten dat de bewoners - die 

22 Ibid., 37-38. 
23 Ibid., 38-39. 
24 Ibid., 52. 
25 Ibid., 41-42. 
26 Ibid., 52-53. 
27 Het nu volgende is gebaseerd op De Wolf (n.io), Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor, op Pley 

(n. i ) . Liefdewerk en bejaardenzorg, en op C. Th. Bakker, Caritas op het snijvlak van ziekenverpleging en 
bejaardenzorg. St. Elisabeth-Gesticht te Amsterdam (1890-1970) (doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit 
van Amsterdam 1994). 

74 



Zusters van de Liefde voor de verzorging 23 

tot de allerarmsten van de stad behoorden - gewend waren geweest. De Zusters 
moesten immers zuinig zijn op de gezondheid van de aan hun zorgen toevertrouwde 
hulpbehoevenden. In het St. Elisabeth-Gesticht was het bezoekers zelfs toegestaan fruit 
voor de verpleegden mee te nemen. Om gezondheidsredenen moest dit echter aan de 
dienstdoende zuster worden overhandigd, die het alleen met goedkeuring van de arts 
aan de verpleegde mocht overhandigen. Bewoners van de klassenafdelingen in het St. 
Elisabeth-Gesticht en St. Bernardus kregen exclusievere gerechten voorgezet. 

Verder herkent men de gelofte van armoede aan de uniformiteit van onder andere de 
kleding. In alle drie de gestichten was men verplicht om gestichtskleding te dragen, 
opnieuw met uitzondering van de klassenafdelingen. Ten slotte ziet men de gelofte van 
armoede terug in de massaliteit van de verzorging. De bewoners in de gestichten sliepen 
op grote slaapzalen. In het St. Elisabeth-Gesticht, dat als laatste van de drie werd 
gebouwd, waren op kloostercellen gelijkende chambrettes ingericht. Dit systeem, dat 
door de bewoners erg op prijs werd gesteld, is later in de nieuwbouw van St. Bernardus 
op de Passeerdersstraat (in 1913) overgenomen. 

De gelofte van zuiverheid ziet men onder andere weerspiegeld in de scheiding der 
seksen. Het St. Elisabeth-Gesticht was alleen voor vrouwen bedoeld. In St. Bernardus en 
St. Jacob werden mannen en vrouwen gescheiden van elkaar verzorgd. Verder komt de 
gelofte van zuiverheid terug in een poging de buitenwereld zoveel mogelijk buiten de 
deur te houden. De bewoners van St. Jacob werden in hun contacten met de buitenwereld 
het strengst aan banden gelegd. Zij mochten slechts één keer per week een middag uit
gaan en één zondag per maand bezoek ontvangen. Wanneer de bewoners van de 
gestichten uitgingen, moesten zij zich voorbeeldig gedragen. Ze werden daardoor extra 
aangespoord doordat zij ook buiten het gesticht gestichtskleding moesten dragen. Een 
gestichtsbewoner die zich in het openbaar misdroeg, kon er zeker van zijn dat hij werd 
aangegeven bij de moeder-overste van het huis. 

Daarmee komen we bij de gelofte van gehoorzaamheid. De bewoners van de gestich
ten waren eerbied verschuldigd aan de bestuurders van hun tehuis en aan de zusters. 
De gelofte van gehoorzaamheid werd niet alleen zichtbaar in het feit dat de bewoners zich 
zowel binnen als buiten het gesticht aan de regels van het huis moesten houden, maar 
vooral in het feit dat wie dat niet deed, een flinke straf te wachten kon staan. Bijvoorbeeld 
een uitgaansverbod voor wie zich schuldig maakte aan drankmisbruik en verwijdering uit 
het gesticht wanneer men herhaaldelijk de regels overtrad. 

Hiermee is in grote lijnen aangetoond dat de kloostergeloften moeiteloos terug zijn 
te vinden in de manier waarop de Zusters het leven in de gestichten inrichtten. Maar 
uit de dagorde die in 1874 in St. Bernardus van kracht werd, blijkt helemaal duidelijk 
hoezeer de kloosterorde zijn stempel drukte op het dagelijkse leven in het gesticht: 
'6 uur opstaan, zich kleeden, het bed afhalen, onderwijl bidt eene zuster het morgengebed 
voor. Na zich ontnuchterd te hebben woont men om 7 uur de H. Mis bij; daarna het 
ontbijt. De zuster bidt voor en na het ontbijt voor; dan gaan degenen die kunnen hun 
bed dekken en daarna beginnen de werkzaamheden [...]. Om tien uur wordt gedurende 
de handenarbeid een rozenhoedje en eenige gebeden tot bijzondere intentien voor-
gebeden. 11 uur middagmaal, daarna vrijen tijd tot 2 uur. [...] Om twee uur worden de 
werkzaamheden hervat tot ruim half zes. Half vier koffie met boterham [...] 6 uur 
rozenhoedje en avondgebed op de zaal. De avonden dat het Lof is en op den dag dat de 
Kruisweg voorgebeden wordt, geschiedt dit in de kapel. [...] Half zeven avondmaal. 
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8 uur naar bed; de zwakken en gebrekkigen worden vóór 7 uur geholpen. [...] Op de 
slaapzalen moet stilte zijn'.'* Deze dagorde was bijna een kopie van de dagorde van de 
zusters zelf zoals die in de Bijzondere Regelen was opgesteld. 

Conclusie 
De zusters zullen (...) met bescheidenheid, de noodlijdenden trachten op te wekken tot het geduldig 

dragen van hun lijden; - tot overgeving in den wille Gods voor de toekomst, bijzonderlijk met 

betrekking tot de genezing, het leven en sterven; - tot betrouwen op God.. .^' 

Met deze zin, afkomstig uit opnieuw de Bijzondere Regelen, wordt nog eens duidelijk 
gemaakt dat de Zusters van Liefde met de beoefening van barmhartigheid uiting gaven 
aan hun liefde voor de medemens. Door het uitoefenen van werken van barmhartig
heid hoopten de zusters niet alleen zichzelf, maar ook hun medemens, in dit geval de 
hulpbehoevende arme ouderen, een stapje dichter bij God te brengen. Deze gedachte 
vindt men in alle actieve congregaties terug. 

Niet het verzorgen zélf was het hoofddoel van het goede werk. Nee, het hoofddoel van 
het werk was ervoor te zorgen dat de persoon die aan de goede zorgen was toevertrouwd, 
gemakkelijker de weg naar de hemel kon vinden. Voor wie het geloof het uitgangspunt 
is van zijn of haar bestaan, is dit natuurlijk de ultieme vorm van mensenliefde. Ook al 
zullen lang niet alle mensen die aan de zorg van de zusters waren overgeleverd, dit zo 
hebben ervaren. 

Het ligt voor de hand dat kloosterregels bij het inrichten van een oudeliedengesticht 
als uitgangspunt werden gehanteerd. De zusters gingen er immers vanuit dat hun 
manier van leven de route naar de eeuwige zaligheid vergemakkelijkte. De nadruk op 
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid was zichtbaar in manier waarop zij de verzor
ging organiseerden. Het leven in een door de zusters bestierd gesticht werd gekenmerkt 
door soberheid, hierin was de gelofte van armoede zichtbaar. De zusters waren zuinig. 
Niet alleen op de goederen, maar ook op de gezondheid van de bewoners en op hun 
eigen gezondheid. De zuiverheid keerde terug in de scheiding van mannen en vrouwen 
- ook als zij getrouwd waren, en in de nadruk op het voorbeeldige gedrag dat zij buiten 
de deur moesten vertonen. De gehoorzaamheid vond zijn weerklank in de strenge 
gedragsregels, terwijl de voor het klooster zelf kenmerkende massaliteit en uniformiteit 
in het gesticht terugkeerde in de vorm van grote slaapzalen en gestichtskleding. 

Hiermee wordt het duidelijk hoe de kloosterregel zijn invloed uitoefende op de zorg
praktijk. Er moet echter één voorbehoud worden gemaakt. Ook in niet-katholieke 
gestichten zijn kenmerken van kloosterregels terug te vinden in de manier waarop de 
zorg werd georganiseerd. Oin de precieze relatie tussen kloosterregels en zorgpraktijk te 
kunnen doorgronden, zou men daarom meer onderzoek moeten doen, waarbij ook de 
regels in protestantse en niet-religieuze instellingen aan een nadere studie zouden moeten 
worden onderworpen. 

Tot slot blijft er nog één vraag open. Niet de vraag wat die vier vrouwen in de diligence 
van Delft naar Amsterdam er toe had gebracht om zich met de zorg voor zieke oude 
mensen in de hoofdstad te gaan bezighouden. Want het moge inmiddels duidelijk zijn 
dat ze daar gewoon naartoe gestuurd werden. Wel de vraag wat hen, en de vrouwen die 

28 Geciteerd bij Pley (n.i), Liefdewerk en bejaardenzorg, 87. 
29 Ibid., 53. 
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na hen kwamen, destijds bezield kan hebben om zich bij de Zusters van Liefde aan te 
sluiten. Twee verklaringen zijn reeds de revue gepasseerd: een wereldlijke motivatie, 
namelijk het klooster als aantrekkelijk alternatief voor vrouwen die zich wilden ont
wikkelen (de emancipatoire verklaring), en een religieuze motivatie, namelijk de wil 
om zich te onderwerpen aan de wil van God, om deel uit te maken van de passie van 
Christus en daardoor de eigen ziel en die van anderen te kunnen redden. 

Deze verklaringen zijn niet helemaal bevredigend. Ook het voor de hand liggende 
antwoord 'roeping' niet. In het verleden werd ten behoeve van andere onderzoekspro
jecten ook aan enkele Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en een zuster 
Franciscanes de vraag voorgelegd waarom ze het klooster waren ingegaan.^" Uit hun 
reacties bleek dat ze zich vooraf nauwelijks een voorstelling konden maken van wat het 
kloosterleven inhield. Ze rolden er vaak gewoon in. Wat ertoe deed, was het feit dat een 
familielid, een broer, een tante of een oom, in het klooster zat, dat ze les hadden gekregen 
van een kloosterling of dat ze een vaag gevoel hadden van 'ergens iets aan te willen 
doen'. Deze antwoorden zijn natuurlijk niet zomaar toe te passen op de Zusters van 
Liefde in de negentiende eeuw. Maar het zou toch een welkome bijstelling van het beeld 
kunnen geven wanneer men ervan uitgaat dat een intrede in een klooster ook wel eens 
een heel gewone, voor de hand liggende keuze zou kunnen zijn geweest. 

SUMMARY 

The history of female Roman Catholic congregations is often regarded from an emancipa
tive point of view. This article focuses on another aspect of convent life. The example of a 
Dutch congregation, the Sisters of Charity of Our Lady Mother of Mercy, shows that 
there are many traces of religious concepts in everyday life in a care setting. The author 
compares the Sisters' Holy Rule and - more important - their vows of obedience, 
celibacy and poverty with the rules that were applied in three old peoples' homes in 
Amsterdam of which they were in charge. She concludes that the Sisters managed the 
lives of the elderly the same way they managed their own. According to the author this 
is to be considered as a deed of ultimate charity, because the Sisters believed that their 
way of living brought them, and therefore also the people they cared for, closer to God. 

30 C.Th. Bakker en L. de Goei (ed.), Een bron van zorg en goede werken. Geschiedenis van de geestelijke 
gezondheidszorg in Noord-Holland-Noord (Amsterdam 2002); C.Th. Bakker, Peetvader en peetmoeder. 
Verhalen uit het leven van zuster Blandina (Maria Cecilia) Kroon en pastoor Cornelis Carolus (Cor) Kroon 
1910-2000 (.Amsterdam 2000). 
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